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Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-427/2022-41 
У Београду, 22. новембра 2022. године

Министар,
Синиша Мали, с.р.

Д РУ Г И  Д РЖ А В Н И  О Р ГА Н И  И 
Д РЖ А В Н Е  О Р ГА Н И З А Ц И Ј Е

4266
На основу члана 196. и члана 241. став 1. тачка 1) Закона о 

здравственом осигурању („Службени гласник РС”, брoj 25/19), 
Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигура-

ње, на седници одржаној 20. новембра 2022. године, донео је 

П РА В И Л Н И К

о изменама и допунама Правилника о ценама 
здравствених услуга на секундарном и терцијарном 

нивоу здравствене заштите

Члан 1.
У Правилнику о ценама здравствених услуга на секундарном 

и терцијарном нивоу здравствене заштите („Службени гласник 
РС”, бр. 88/21, 97/21, 109/21, 132/21, 47/22, 82/22 и 123/22) у При-
логу 1. цене здравствених услуга под шифрама 13200-00 и 13215-
01, мењају се и гласе:
„

Шифра 
услуге Назив услуге Цена

13200-00 Потпомогнуте репродуктивне технике уз коришћење 
лекова за стимулацију овулације 125.881,32

13215-01 Интраутерини ембриотрансфер 5.405,25

”

Члан 2.
После здравствене услуге под шифром „130309 Одмрзавање 

сперматозоида”, додају се нове здравствене услуге које гласе:

„
Шифра 
услуге Назив услуге Цена

130310 Обрада дониране јајне ћелије 0,00
130311 Обрада донираних сперматозоида 0,00
130312 Одмрзавање дониране јајне ћелије 16.167,31
130313 Одмрзавање донираних сперматозоида 11.492,68

130314
Конвенционална ин витро фертилизација и 
интрацитоплазматично инјектирање сперматозоида  – 
комбинована-ембриолошка процедура (ивф/ицси)

35.876,83

130315 Интрацитоплазматично инјектирање сперматозоида 
(ицси)-ембриолошка процедура 35.643,21

130316 Конвенционална ин витро фертилизација (ивф)-
ембриолошка процедура 21.567,23

130317 Припрема, селекција ембриона за интраутерини 
ембриотрансфер-ембриолошке услуге 23.391,98

130318 Прикупљање, анализа и обрада семене течности  – 
ембриолошке услуге 1.324,10

130319 Култура ембриона од трећег до петог дана  – ембриолошке 
услуге 5.403,30

”
Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана обја-
вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

30-01/2 број 110-51/2022 
У Београду, 20. новембра 2022. године

Управни одбор  
Републичког фонда за здравствено осигурање

Председник,
Вања Мандић, с.р.
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